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Kostja Shopin
     Olimme sopineet Kostjan kanssa tapaamisen 
Pietarissa Ligovski- kadun ruokalassa. 
      Kostja kertoi elämästään. Hänellä on veli, 
Anton. He olivat pienenä muuttaneet isän luo, 
koska äiti ryyppäsi rankasti. Isä kuoli, kun pojat 
olivat 12 ja 13 vuotiaita, ja he joutuivat 
lastenkotiin. Isän luona Kostjan koulu oli 
mennyt oikein huonosti, mutta nyt hän päätti 
todella opiskella ja olikin pian luokkansa paras. 
Hän pääsi sen tähden myös opettajan ja toisen 
oppilaan kanssa palkintomatkalle Tanskaan ja 
sai myös lahjakkaan opiskelijan ”punaisen 
stipendin”.
    Kostja meni yliopistoon lukemaan 
psykologiaa, mutta sortuikin käyttämään 
huumeita. Hän yritti omin voimin niistä eroon, 
mutta ei onnistunut. 
     Hän katseli illalla tähtiä, ja ajatteli, että siellä 
asuu Jumala, voisiko Hän auttaa? Seuraavana 
päivänä hän meni kirkkoon ja rukoili: Jumala, 
auta minua pääsemään irti huumeista! Kahden 
päivän kuluttua hänet pidätettiin ja hän sai viisi 
vuotta vankeutta huumeiden käytöstä. Kostja 
koki sen Jumalan vastaukseksi, koska 
vankilassa hän pääsi eroon huumeista. 
Vankilassakin toki voi saada huumeita, ja 
sanotaankin, että 2/3 vangeista käyttää niitä.    
     Vapauduttuaan Kostja oli saanut kuulla, että 
hänellä on myös nuorempi veli, Jegor, joka oli 
lastenkodissa, ja äiti oli kuollut tappelussa. 
Anton veli oli vankilassa.
     Kostja kiertää kadun toiselle puolelle, jos 
vastaan tulee entisiä ystäviä. Hän on päättänyt, 

ettei enää sorru huumeisiin ja on onnistunutkin 
siinä näinä kahtena vuotena, kun on ollut 
vapaana.
    Vankilan jälkeen Kostja ei ollut heti saanut 
työtä eikä asuntoakaan sen tähden, kun ei ollut 
työssä. Lilja oli kehottanut häntä rukoilemaan ja 
hän olikin saanut heti työtä poliklinikan 
vastaanotossa ja huoneen soluasunnossa. 
Työssä Kostja on myös yötä silloin, kun ei 
pääse asuntoonsa, sillä hän ei saanut avainta, ja 
pääsi sinne vain kun asuntolan yhdessä 
huoneessa asuva setä päästi hänet sisään. 
      Kostja kävi valittamassa syyttäjälle, ettei 
pääse asuntoonsa. Hänet pidätettiin ja vietiin 
käsiraudoissa putkaan, mutta pääsi seuraavana 
päivänä vapaaksi, vaikka miliisit nimittelivät 
häntä huligaaniksi. Poliklinikan johtaja kutsui 
Kostjan puhutteluun, mutta kun toiset 
työntekijät kehuivat häntä hyväksi 
työntekijäksi, hän sai pitää työpaikkansa. 
      Samassa asuntolassa asuva asuntojen 
välittäjä on maksanut asianajajalle 20000 ruplaa 
(vajaa 600 € ) ja lupasi maksaa vielä 300 €, jos 
tämän onnistuisi saada vankilassa olevalta 
Anton veljeltä nimen paperiin, jossa hän luopuu 
oikeudesta vanhempiensa asuntoon. Silloin 
Kostja menettäisi asuntonsa.
    Tavatessamme jälleen Kostja oli hyvin 
valoisa ja elämänhalua täynnä. Hän suunnittelee 
jatkavansa opintojaan iltaopistossa 
sairaanhoitajaksi. Ja asunnon avainkin oli jo 
saatu!
                                         Anneli Helminen



Kesäkuun toteutuneet matkat
Samohvalovin matkalla 5-9.6.

   Matkaan lähtivät Suomesta Hilda, Anneli ja 
Helena, Pietarista tuli mukaan tulkiksi Vera ja 
maatilalle työhön Sasha ja Nina, muuten vaan 
mukaan toinen Sasha ja Igor, Misha -poikansa 
kanssa.
     Matkan tarkoituksena oli ompelukurssin 4. 
jakso kylän naisille. Heitä oli kolmen päivän 
kurssilla kahdeksan naista ja neljä lasta. Naiset 
olivat onnellisia ompelemistaan vaatteista, 
taidot alkavat pikkuhiljaa kehittyä. 
     Muun talonväen kanssa Nina –emännän 
valmistamaan ruokapöytään astui siis kurssin 
aikaan kaikkiaan parikymmentä henkeä, mutta 
taitavasti hän valmisti venäläiseen tapaan 
keitto- ja pääruuan vähistäkin aineista. 
     Ompelukurssien aikana olemme tietenkin 
maksaneet kaikki ruokailukustannukset ja 
hankkineet vielä ruokavarastoa ja muitakin 
juoksevia kustannuksia on hoidettu. 
     Vielä viime vuoden puolella naapurin 
farmari oli vienyt omien maitojensa lisäksi 
tämän talon maidot meijeriin. Nyt naapurin 
lehmät olivat muualla ja lisäksi tuottajille 
maksettu hinta maidosta oli pudonnut puoleen, 
niin ettei se kattanut enää kuljetuksen 
kustannuksia. Tilan maidontuotanto on pientä 
suomalaisen mittapuun mukaan, kesäaikaan 
kolme lehmää tuottaa noin 40 litraa päivässä. 
Se on kuitenkin suuri määrä käytettäväksi 
tilalla, koska maito ei säily näissä alkeellisissa 
oloissa, eikä jatkojalostusta juuri ole. 
Separaattorilla erotetaan kerma maidosta, ja sitä 
myydään lähitalojen naisille, samoin rahkaa 
valmistettiin. Voita ei kirnuta kuten Suomessa 
ennen tehtiin, kirnu ilmeisesti puuttuu.
    Rahatulot ovat siis vähäiset.
    Uuden navetan perustukset oli jo tehty 
entisen navetan päätyyn, sen jatkeeksi, niin että 
vanhaa navettaa voitaisiin käyttää myöhemmin 
rehuvarastona. Navettarakennuksen tiiliä ja 
muita tarvikkeita ostetaan vähitellen. 

Ongelmana on sementti, joka pitäisi ostaa 
isompina erinä, eikä siihen riitä tulot.
     Meidän siellä ollessamme tuli postitse 
puolen vuoden sähkölasku: 6400 ruplaa, 190 €. 
Sitä on aivan mahdoton maksaa näillä 
olemattomilla tuloilla. Igor kysyikin suoraan, 
voiko Idäntyö maksaa sen. Vastasin, että luulen 
niin.
    Kysyin talvella olleesta kuukauden 
sähkökatkoksesta, korvattiinko sitä mitenkään. 
Ei tietenkään! Kun he olivat käyneet 
kyselemässä, milloin vika saadaan korjattua, 
sähköyhtiössä sanottiin vain, että jos eivät ole 
tyytyväisiä, voidaan heiltä katkaista sähköt 
kokonaan. Miehet olivat itse lopulta korjanneet 
muuntajassa olleen vian.
    Heinäkuussa emme pidä ompelukurssia, 
emmekä mene Samohvaloviin. Silloin siellä 
pidetään jälleen Pietarin Pelastusarmeijan leiri 
asunnottomille, joita tulee sinne ehkä 15 henkeä 
saamaan hengellistä opetusta, hyvää, ravitsevaa 
ruokaa ja pientä puuhastelua luonnossa. 
Pelastusarmeija maksaa kaikki leirin kulut. 
                                     HJ
 

Kuvassa Samohvalovissa  vas. Hilda, Gulja,  
kihlapari Andrei ja Nafisa, Vera heidän 
takanaan, ja isäntä Aleksei.



  Sablinon vankilamatka 9-11.6.

Perjantaina lähtö Riihimäeltä klo 14 
jälkeen, Jorman mukana olivat Taimi, 
Mara, Arto ja Paula. Arton vaimo haettiin 
suoraan työstä mukaan.
Tullissa oli valtava ruuhka, siis odotusta. 
Ennen puoltayötä olimme jo kuitenkin 
Pietarissa matkakodissa.
      Lauantaina aamusta Sablinoon. Paula 
tuli kipeäksi, eikä päässyt mukaan, petin 
pohjalla vaan koko päivä.
     Mutta Sergei tuli mukaan, kuten 
tavallista. Suurkaupungin ruuhkat viivyttivät 
matkalaisia, mutta ajoissa sentään oltiin 
vankilan portilla. Vaatteita, kenkiä, 
käsityötarvikkeita ja Jeesus-filmi oli 
tuliaisina.
     Jorma aloitti tapansa mukaan Suomen 
ja Raijan terveisillä. Aluksi naisia oli salissa 
vähän, mutta Sergein musiikki houkutteli 
väkeä paikalle, niin että sali oli lopulta 
aivan täynnä. Sergei, Mara ja Jorma 
puhuivat ja Jumalan Henki vaikutti 
ihmeellisesti. Lopuksi rukoiltiin sitä 
haluavien naisten puolesta öljyllä voidellen.
     Lounaan jälkeen lähdimme lahjaksi 
saatua pihakeinua viemään Obuhovan 
vankilaan siellä odottavalle korkealle 
upseerille, Oleg Borisovits Delajanille, joka 
allekirjoittaa meille vankilaluvat Pietarin 
sisäasiainministeriössä.
     Ja sitten seuraavana päivänä 
kotimatkalle Suomeen valmistelemaan 
uusia matkoja ja hankkimaan jälleen 
rahoitusta työlle.
                              Paula S
  

Matka Pietariin 23-25.6

Juhannusmatkalle Gaasa- Metallostroi lähti 
Lilja, Helena, Sanni sekä Jukka, jonka 
kyydissä Pietariin palasivat Jevgenia 
Harlamovan hautajaisvieraat. Lähdimme 
matkaan jo klo 5 ja pääsimme rajalle 

hyvissä ajoin. Tullista selvisimme 
ennätysvauhdilla tunnissa, josta suuri kiitos 
Herralle, tavaroitakaan ei sen kummemmin 
syynätty. Meille jäi iltapäiväksi runsaasti 
aikaa katsella Pietaria, ensin tosin 
tapasimme Igor Smirnovin hänen 
toimistollaan ja kävimme syömässä. Illalla 
Helena kävi pitkäaikaisen tulkkimme Ninan 
75-v. syntymäpäivillä ja loppuporukka kävi 
miesten asuntolassa Kollontai-kadulla 
jutustelemassa hetken. 
      Lauantaina oli käynti Gaasan 
vankisairaalassa, tulkkeina Liisa ja 
Valentina sekä Lilja, myös Sergei Tsadunin 
oli mukana ilahduttamassa vankeja 
koskettavilla lauluillaan. Jakaannuimme 
kahteen porukkaan, naisten osastolle ja 
miesten silmäosastolle. Molemmat 
tilaisuudet olivat siunattuja. Miesten 
puolella paikalla oli myös aika paljon nuoria 
vankeja. Erityisesti rukousaiheeksi sieltä jäi 
Sasha Razin, joka on ollut 10v. kovan kurin 
vankilassa, nyt kuukauden silmäosastolla 
ja vielä 8v. jäljellä kovan kurin vankilassa. 
Rukoillaan varjelusta sinne, sekä 
mahdollisimman pikaista vapautusta. 
Tämän jälkeen menimme Ligovskille 
ruokalaan syömään ja tapasimme 
muutamia vankilasta jo vapautuneita. 
Piipahdimme myös Uljanovien perheessä, 
jossa meitä tervehti kolmen nyt kotona 
olleen lapsen kirkkaat silmät sekä äiti joka 
ei jaksa huolehtia kodin siisteydestä. Nämä 
asiat jäivät pyörimään mieleeni pitkälle 
yöhön...
Sunnuntaina sitten Metallostroi jota kaikki 
jo odotimme. Ihmeellisellä tavalla taas 
saimme kokea Herran huolenpitoa ja 
ohjausta monessa asiassa ja pääsimme 
ihan hyvin lopulta autonkin kanssa sisälle. 
Seurakunnan kokous oli jälleen kerran 
virvoittava ja Henki oli yksi. Kuitenkin 
seurakunnan poikien yhteisrintama on 
viime aikoina rakoillut ja he ovat alkaneet 
ajautua erilleen. Onko sitten liha vai 
vastustaja, joka pistää kapulaa rattaisiin, 
mutta rukousta asian puolesta nyt 
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kaivataan. Olisi erittäin tärkeää että 
ydinporukka voisi olla yhtä mieltä ja jakaa 
sitten sitä hyvää jonka ovat saaneet myös 
muille. Tällä hetkellä siis seurakunta ei 
kokoonnu muuta kuin silloin, kun tulee 
vierailijoita. Kävimme myös sairaalassa ja 
inva-osastolla ja viemisinä veimme mm. 
vitamiineja, saippuaa, pitsoja ja karkkia. 
Jälleen kerran saimme olla Jeesuksen 
käsinä ja jalkoina, kiitos rukouksista.
"Sillä Jeesuksen todistus on profetian 
henki." Ilm. 19:10
                          Sanni- Maria

Uutisia:
Samohvalov  issa:   
 Gulja on parantunut leukemiasta! Hän todisti 
lääkärille, joka ihmetteli puhtaita veriarvoja, 
että Jumala paransi hänet.
Gulja on saanut ostaa uuden, paremman talon 
suurelle perheelleen  tuttavaperheeltä, noin 9 
km Samohvalovista. Hän on ottanut sinne 10 
uzbekistanilaista orpoa lasta hoitoonsa 
lastenkodista, jossa heitä kohdeltiin huonosti. 
Hän tarvitsee monenlaista, vaatteita, kenkiä, 
astioita, vuoteita, vuodevaatteita ym. lapsia 
varten. Mutta Gulja ei ole huolissaan, hän tekee 
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vain niin, kuin on ymmärtänyt Jumalan hänen 
pyytäneen tekemään. 
    Guljalla on ennestään kolme tytärtä ja kolme 
poikaa, sekä kasvattipoika. Nafisa tytär, joka on 
22 v., opiskelee asianajajaksi Viime talven hän 
piti välivuotta ja auttoi äitiä kotona, koska tämä 
sairasti. Nafisa tutustui tällöin Andreihin, joka 
asuu Samohvalovissa, ja he päättivät mennä 
naimisiin. Äiti määräsi vuoden koeajan parille. 
Sinä aikana Andrein pitää näyttää, mihin hän 
kykenee. Rukoillaan, että heidän elämässään ja 
liitossaan toteutuisi Jumalan tahto.

 Pietarissa:
Viktor Ivanov ja Nadja vihitään 6.7. 
avioliittopalatsissa Pietarissa, ja ystäviä on 
kutsuttu mukaan juhlaan. Siunausta heille!

Mirotvorets järjestön uudessa selonteossa Igor 
on kertonut, kuinka heidän seurakunnassaan 
ovat jotkut sitoutuneet yhä enemmän ottamaan 
vastuuta ja tekemään työtä seurakunnan 
hyväksi. Näin seurakunnassa monet asiat ovat 
kehittyneet suotuisaan suuntaan. He ovat 
voineet auttaa yhä useampia ihmisiä ja jakaa 
hengellistäkin sanomaa laajemmalle.

Suomessa:
Jevgenija Harlamova on muuttanut Taivaan 
kotiin! Häntä kaipaamaan jäivät aviomies 
Sasha, lapset Oleg ja Olga, äiti Kolpinosta, sekä 
monet ystävät Riihimäellä ja Volhovissa. 
HJ


